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منصب نائب رئيس الجامعة    طوبيا في-بيروت عن تعيين ريتا خياط   أعلنت الجامعة األميرآية في
ستكون مسؤولة عن رسم    وهي .  المقبلزيران من ح   مديرة قسم المعلومات إبتداء/لتقنية المعلومات

وتحديد وتقييم حلول لها وتوجيه جهود تنفيذ أولويات تقنية المعلومات    استراتيجية تقنية المعلومات،
.  ستكون مسؤولة مباشرة تجاه الرئيس   وهي .  مرآزها الطبي   وفي   جميع أنحاء الحرم الجامعي   في

ونائب الرئيس للشؤون    فستعمل بشكل وثيق مع وآيل الشؤون األآاديمية،مكتبه    وبصفتها عضوة في 
ونائب الرئيس للشؤون الطبية لتضمن تناسق استراتيجية تقنية المعلومات والتخطيط لها مع    المالية،

ومكتبات    جهود الجامعة لتوفير موارد آمنة ومتطورة ألعضاء الهيئة التعليمية والجسم الطالبي
طوبيا أآثر من - وقدعملت ريتا خياط . النظم المالية والمكاتب اإلدارية والمرآز الطبياألبحاث و

مجال تنظيم المشاريع الكبيرة وإدارة تقنية    أوروبا في   الواليات المتحدة وفي   في   عشرين عامًا
سس ورئيس آمستشارة مستقلة لتقنية المعلومات وآشريك مؤ   وخدمت مؤخرًا .  المعلومات التنفيذية

منصب مديرة المعلومات التنفيذية ونائب رئيس    وآانت شغلت سابقًا .  لوآس   لشرآة فلور دي   تنفيذي
حيث آانت مسؤولة عن استراتيجية تقنية المعلومات    شرآة بروآسيم،   أنظمة المعلومات في

ب مناص   في   امًاوآانت أمضت أربعة عشر ع .  الشرآة   والعمليات وعمليات الدمج والتملك في
  في   روسيل،-ماريون-أوآالف القابضة وهويشت-وروسيل   شرآات روسيل أوآالف،   مختلفة في

 1200   تدير   حيث أصبحت مديرة عامة ألنظمة المعلومات،   فرنسا والواليات المتحدة وألمانيا، 
إن تطبيق   ":  وقال رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان . خمسين فرعًا   موظف والضوابط المالية في

من    أسرتها،   الجامعة سيعود بالفائدة على الجميع في   مفهوم شامل وبعناية لتقنية المعلومات في
:  وأضاف ".  المرآز الطبي   ومرضانا في   والخريجين،   والطالب،   والموظفين،   أعضاء هيئة التدريس،

المنطقة    من شأنها تعزيز مهمتها في    التيالتقنيات   بيروت ملتزمة بتبني   الجامعة األميرآية في "
من    وافرًا   تجلب معها زادًا   التي   اتطلع إلى العمل مع ريتا،   إنني .  بصفتها أهم جامعة بحثية فيها

طوبيا   - خياط     أما نائب الرئيس ". بيروت   والموهبة إلى الجامعة األميرآية في   والبصيرة،   الخبرة،
هذه المؤسسة العريقة     خدمة   مجال تقنية المعلومات في   في   متشوقة لوضع خبرتي   إنني : " فقالت

  ".   بأهدافها من خالل تقنية المعلومات   تحقيق رسالتها والسير قدمًا   للمساعدة في
 الجامعة جميع أنحاء حرم   تستخدم التقنية بفعالية وآفاءة في   إن نشر االستراتيجيات التي : " وأردفت 

  من التبّصر والعمل الجماعي   آبيرًا   يتطلب قدرًا   بيروت ولمختلف عناصرها سوف   األميرآية في
  .   وااللتزام 
بيروت ومع فريق تقنية    اتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع قيادة الجامعة األميرآية في   وإنني 

 تجدر  ". لالرتقاء إلى المستوى المطلوب   طبيمن الجامعة والمرآز ال   المعلومات فيها لمساعدة آلٍّ
العلوم    فرنسا وحصلت على البكالوريوس في   طوبيا درست في-اإلشارة إلى أن ريتا خياط

عمال وعلوم الكومبيوتر من معهد علوم دارة األإ  والماجستير في   االقتصادية من جامعة بوردو،
 -  إدارة االعمال وأنظمة المعلومات من بوليتيك مونبيلييه   وشهادة الهندسة في   مونبيلييه،   الهندسة في

   . تجيد العربية واإلنجليزية والفرنسية   وهي .  معهد علوم الهندسة 
  
 
 


